Salades

Kibbeling van kabeljauw met
remouladesaus | 17,50
Fried pieces cod served with a
remoulade sauce

Geserveerd met brood / served with bread
Hors-d’oeuvre van diverse vissoorten | 15,50
Salad of several fish types

Boerenlandbrood met carpaccio,
Parmezaanse kaas en rucola | 10,50
Country bread Carpaccio,
Parmesan cheese and rucola

Salade van gemarineerde kippendijen
met komkommer, tomaat en ei | 14,00
Salade with chicken thighs
Salade met gebakken
paddenstoelen, zongedroogde tomaat en
een basilicum dressing | 13,50
Salad with baked mushrooms,
sundried tomatoes and a basil dressing

Black Angus XL Burger met
gebakken uitjes en een
huisgemaakte saus | 14,50
Black Angus XL Burger with fried
onions and a homemade sauce

Salade Niçoise met tonijn,
ei, tomaat, olijven en rode ui | 13,00
Salade Niçoise with tuna,
egg, tomato, olives and red onions
Malse saté van kip met
kroepoek, friet en sla | 15,00
Chicken satay with
chips and salad

Diverse tosti’s

Tosti ham & kaas | 4,50
toasted sandwich ham & cheese
Tosti ham, kaas & ananas | 5,00
toasted sandwich ham, cheese, & pineapple

Ierse biefstuk met friet
en salade | 19,50
Irish steak with chips and salad

Tosti ham, kaas tomaat & pesto | 6,50
toasted sandwich ham, cheese, tomato & pesto

Kabeljauwfilet met friet, sla
en remouladesaus | 19,50
Codfish and chips,
salad and sauce

Mossel pannetje geserveerd met
diverse sausjes, friet en stokbrood met
kruidenboter | 19,75
Mussel pan, served with fries,
bread and various sauces

Onze keuken gaat open om 12:00 uur
Our kitchen opens at 12.00

~ Lunchkaart ~

Koude lunch / Cold lunch

Warme lunch / Hot lunch

Warme gerechten / Hot dishes

Geserveerd op wit of bruin boerenlandbrood /
Served on white or brown Country bread

Geserveerd op wit of bruin boerenlandbrood /
Served on white or brown Country bread

Geserveerd met friet, mayonaise en een frisse salade /
served with fries, mayonnaise and a fresh salad

Huisgemaakte zalmsalade met cocktailsaus | 9,00
Homemade salmonsalad with whiskey sauce

Uitsmijter van 3 eieren
geserveerd met ham, kaas of beide | 9,50
Cheese and/or ham & eggs sandwich

Gegrilde zalm gemarineerd op Zweedse wijze | 19,00
Grilled salmon, marinated on a Swedish way

Gezond, met ham, kaas,
tomaat, komkommer, sla en ui | 7,50
Ham, cheese, tomato, cucumber, lettuce and onion
Ambachtelijke ossenworst met uitjes en mosterd | 8,75
Hand-made ox sausage with onions and musterd
Kerrie humus met zongedroogde tomaten en rucola | 7,50
Curry humus with sundried tomatos and arugula
Zoute haring met uitjes en zuur | 6,00
Salt herring with onions and pickle
Noorse gerookte zalm met kruidenroomkaas,
rode ui en kappertjes | 11,00
Smoked salmon with herby cream cheese,
red onions and capers
Gerookte IJsselmeerpaling | 11,00
Smoked eel
Carpaccio met Parmezaanse kaas, rucola,
pijnboompitjes en huisgemaakte pesto | 10,50
Carpaccio with Parmesan cheese, arugula,
pine nuts and homemade pesto

3 stokjes malse saté van kip geserveerd
met kroepoek en gebakken uitjes | 11,50
3 skrewers of chickensatay served with prawn cracker and fried onions
Twee kalfskrokketen | 8,50
Two veal croquettes
Twee groente kroketten | 8,50
Two vegetable croquettes
Gemarineerde kippendijen,
roerbakgroenten en oestersaus | 10,50
Chiken thighs with stir-fry vegetables and an oyster sauce
Black Angus XL Burger met gebakken uitjes,
sla en een huisgemaakte saus | 11,50
Black Angus Burger with fried onions, lettuce, tomato,
pickle and a homemade sauce

Soepen

Geserveerd met brood / served with bread
Licht gebonden vissoep met zeevruchten | 8,25
Creamy fish soup with sea fruit
Franse uiensoep gegratineerd met kaas | 5,25
French onionsoup gratinated with cheese
Tomatensoep met kip, room en bieslook | 5,75
Tomato soup with chicken, cream and chive

Gebakken kabeljauwfilet met remouladesaus | 19,50
Codfish with a remoulade sauce
Kibbeling van kabeljauw met remouladesaus | 17,50
Fried pieces cod served with a remoulade sauce
Ierse biefstuk | 19,50
Irish steak
3 stokjes malse kipsaté | 15,00
3 skrewers of tender chicken satay
Black Angus XL Burger met gebakken uitjes
en een huisgemaakte saus | 14,50
Black Angus XL Burger with fried onions and a homemade sauce
Wienerschnitzel | 16,50
Wienerschnitzel
Extra Sauzen
Mayonaise, curry, ketchup 0,50
Satésaus 1,00
Peper-, champignon-, Stroganoff- en bearnaisesaus 2,50

Specials

In kruidenboter gebakken gamba’s geserveerd met brood | 14,00
Shrimps baked in garlic butter served with bread
Gegrilde reepjes ossenhaas met oestersaus en witte rijst | 14,50
Grilled stripes of beef with an oystersauce and rice
Mossel pannetje geserveerd met diverse
sausjes, friet en stokbrood met kruidenboter | 19,75
Mussel pan, served with fries, bread and various sauces

Onze keuken gaat open om 12:00 uur
Our kitchen opens at 12.00

Pasta met gamba’s en kippendijen uit de wok | 16,00
Noodles with prawns and chickenthighs from the wok

